Regels lidmaatschap
Inschrijvingsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het register van de vereniging dient te worden
voldaan aan de volgende voorwaarden:
●
●
●

●
●
●

Leden zijn in het bezit van een geldig ECHA diploma of certificaat en hebben met goed
gevolg de ECHA opleiding, RITHA opleiding, RITHA practitioner of ECHA master
afgesloten.
Aspirant-leden staan ingeschreven voor de ECHA opleiding, RITHA opleiding, RITHA
practitioner of ECHA master met de intentie deze volledig af te ronden en hebben in
ieder geval de module met het theoretische deel succesvol afgesloten.
Het ECHA netwerk kent de volgende lidmaatschapsvarianten:
- aspirant-leden
- ECHA specialist in Gifted Education (Nederlands): ECHA Diploma of Advanced Studies
in Gifted Education (DAS)
- ECHA specialist in Gifted Education (Internationaal): ECHA Diploma of Advanced
Studies in Gifted Education (DAS)
- RITHA practitioner: ECHA Certificate of Advanced Studies in Gifted Education (CAS);
- ECHA gekwalificeerde RITHA post-Master: ECHA Master of Advanced Studies in
Gifted Education (MAS)
Leden onderschrijvende ethische gedragscode van het NOBCO;
Leden gaan akkoord met het lidmaatschap van ECHA Europe dat integraal deel
uitmaakt van het verenigingslidmaatschap en is inbegrepen in de jaarlijkse
contributie.
De professionele activiteiten van leden sluiten aan bij de doelstellingen van de
vereniging.

Inschrijvingsprocedure
De procedure voor inschrijving bij het ECHA netwerk is als volgt:
●
●
●
●
●
●
●

Geïnteresseerden dienen zich schriftelijk aan te melden voor registratie via de website
www.echanetwerk.nl, waar de verdere procedure en aan te leveren stukken staan
beschreven.
In geval van afwijzing zal dit onderbouwd en schriftelijk worden medegedeeld;
Aanvragen voor het lidmaatschap kunnen op ieder moment worden ingediend en
worden zo spoedig mogelijk behandeld.
Het lidmaatschap van de Vereniging ECHA Nederland geldt voor een jaar van 1 januari
tm 31 december.
De contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging ECHA Nederland bedraagt per
2017 voor het gehele jaar €130, aspirant leden betalen 100,Nieuwe leden die zich aanmelden betalen vanaf 1 juli 50 % van het lidmaatschapsgeld.
Zo nodig wordt de contributie met ingang van het nieuwe verenigingsjaar bijgesteld
door het Bestuur van Vereniging ECHA Nederland.

●
●
●

De bijdrage voor de vereniging dient bij verlenging van het lidmaatschap ieder jaar één
maand na de factuurdatum ontvangen te zijn op het rekeningnummer van de
vereniging.
Aspirant leden dragen zelf verantwoordelijkheid toesturen van een kopie diploma aan
het secretariaat, zodat de secretaris het profiel op de website kan aanpassen.
Aspiranten kunnen maximaal 4 jaar aspirant lid blijven. Vervolgens benadert de
secretaris hen, om het lidmaatschap in korte termijn om te kunnen zetten in gewoon
lid of het te beëindigen.

Van ieder lid worden in ieder geval onderstaande gegevens vastgelegd:
●
●
●
●
●
●
●

Persoonsgegevens
Beroepsgegevens
Doelgroep(en), aanbod en specialisatie(s), ten behoeve van de website.
Datum diploma (of bij aspirant leden: afronden van theoretische inleiding)
Soort lidmaatschap
Aanmeldingsdatum
Datum registratie

Voorwaarde verlenging en (her)registratie
Om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse verlenging als lid van de vereniging moet u
actief participeren in de vereniging en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen door
deelname aan de intervisiebijeenkomsten. De intervisie vindt tweemaal per jaar plaats.
Daarnaast wordt er maandelijks een online ledenavond georganiseerd, en kan ieder lid op
eigen initiatief een online avond of mini-intervisie organiseren. Ieder lid streeft ernaar om bij
zoveel mogelijk intervisiebijeenkomsten aanwezig te zijn met een verplicht minimum van één
keer per jaar. Indien gedurende een lidmaatschapsjaar niet aan bovenstaande voorwaarde
wordt voldaan, zal in het register op de website worden vermeld dat het betreffende lid ‘niet
actief’ is.
Uitschrijving
Mogelijkheid tot uitschrijving:
●
●
●

Door de deelnemer op eigen verzoek, voor 1 november van het lopende jaar;
Indien niet aan de criteria voor verlenging of herregistratie is voldaan;
Op grond van een door de klachtencommissieleden terecht bevonden klacht.

In geval van uitschrijving anders dan op eigen verzoek, zal dit schriftelijk worden toegelicht.
Definitief besluit moet door het bestuur worden geaccordeerd bij bestuursvergadering.

